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TÓM TẮT 

Hương thơm của lúa gạo là một đặc tính quí, nghiên cứu đánh giá và tìm hiểu gen kiểm soát mùi 
thơm của các giống lúa thơm địa phương và lúa thơm cải tiến đặt cơ sở cho công tác cải tiến các 
giống lúa chất lượng cao. Nghiên cứu được thực hiện đối với 19 giống lúa thơm địa phương, 15 
giống cải tiến, 3 giống nhập nội và 2 giống không thơm. Thí nghiệm bố trí tại Sóc Trăng, vụ đông xuân 
2008 - 2009. Kết quả đánh giá cảm quan mùi thơm lá có thể xếp các giống Hương cốm, ST5, TT1, 
Jasmine 85 trong cùng một nhóm thơm, nhưng hương vị của từng giống khác nhau, giống Hương 
cốm thơm đậm nhất và giảm dần theo tuần tự là Jasmine 85, TT1, ST5. Giống Hoa sữa thuộc nhóm 
thơm nhẹ, CK96 không thơm. Kết quả nghiên cứu đặc điểm di truyền thông qua đánh giá con lai F1, 
F2 của các tổ hợp lai thuận nghịch giữa 5 giống thơm với giống CK96 xác nhận rằng mùi thơm của 
các giống lúa này do gen lặn kiểm soát. Dùng kỹ thuật phân tử để phát hiện gen thơm của 15 giống 
lúa thơm cải tiến, 2 giống thơm có xuất xứ địa lý tại Chợ Đào (Nam bộ), Hải Hậu (Bắc bộ) và 3 giống 
lúa thơm nhập nội Hoa sữa, Jasmine 85, KDM 105 cho thấy tất cả chúng đều mang gen kiểm soát tính 
thơm BADH2. Cũng với kỹ thuật phân tử đã phát hiện được gen kiểm soát tính thơm BADH2 có trong 
15 giống lúa Tám thuộc loài phụ Japonica. 

Từ  khóa: Đặc điểm di truyền, gen lặn, gen kiểm soát tính thơm BADH2, lúa thơm địa phương, 
lúa thơm cải tiến.   

SUMMARY 

Aroma in rice is a valuable property. Therefore, studying aroma and aroma controlling genes in 
indigenous and improved aromatic rice varieties would provide basic for improvement of high-quality 
varieties. Our study was carried out on 19 indigenous aromatic, 15 improved aromatic, 3 introduced 
aromatic and 2 non-aromatic varieties. The study was implemented at Soc Trang in the Spring-Winter 
2008-2009 crop. By organoleptic evaluation of aroma in leaves, Huong Com, ST5, TT1, Jasmine 85 can 
be graded in the same group of aromatic rank, but their aromatic flavor was slightly different; Huong 
Com is the most aromatic followed by Jasmine 85, TT1, ST5 in descending order; Hoa Sua belongs to 
slightly aromatic group, CK96 is non-aromatic. Genetic analyses of F1 and F2 progenies of reciprocal 
cross between 5 aromatic varieties with non-aromatic variety CK96 revealed that aroma of these 
varieties is controlled by a recessive gene. Using molecular technology to detect aromatic genes of 15 
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improved aromatic, 2 aromatic indigenous varieties originated from Cho Dao (South Vietnam) and Hai 
Hau (North Vietnam) and 3 introduced Hoa Sua, Jasmine 85 and KDM 105 showed that all of them 
have aromatic controlling gene BADH2. Aromatic controlling gene BADH2 was also detected in 15 
Tam varieties (Oryza sativa subsp. Japonica)..  

Key words: BADH2, fgr, genetic characteristics, indigenous, improved aromatic rice, recessive gene.   

1. §ÆT VÊN §Ò 

H−¬ng th¬m cña lóa g¹o lμ mét ®Æc tÝnh 
quÝ bëi nã kh«ng chØ lμ yÕu tè quyÕt ®Þnh gi¸ 
trÞ th−¬ng m¹i mμ cßn lμ mét yÕu tè nhËn 
d¹ng quan träng ®èi víi chØ dÉn ®Þa lý cña 
®Þa ph−¬ng vμ cña c¶ quèc gia. RÊt nhiÒu 
lo¹i g¹o th¬m kh¸c nhau cã nguån gèc tõ 
Khao Dawk Mali 105 (KDM 105) vμ Basmati 
370 ®−îc tiªu thô trªn thÞ tr−êng quèc tÕ mμ 
h−¬ng vÞ cña hai lo¹i g¹o nμy cã thÓ ®−îc 
ng−êi tiªu dïng ph©n biÖt râ rμng, mÆc dï 
thμnh phÇn t¹o mïi th¬m chñ yÕu cña chóng 

®Òu lμ chÊt 2-acetyl-1-pyrroline (2-AP). ë 
ViÖt Nam, lóa th¬m b¶n ®Þa ®−îc trång chñ 
yÕu ë miÒn B¾c vμ miÒn Nam. MiÒn Nam cã 
c¸c gièng lóa th¬m næi tiÕng nh− Nμng th¬m 
chî §μo, Nμng h−¬ng, Tμu h−¬ng; miÒn B¾c 
cã c¸c gièng lóa T¸m th¬m, T¸m xoan, Di 
h−¬ng, Dù, NÕp c¸i hoa vμng... §©y lμ nguån 
tμi nguyªn lóa hÕt søc quÝ gi¸ cÇn ®−îc b¶o 
tån, khai th¸c ®Ó ph¸t huy tiÒm n¨ng vμ lîi 
thÕ cña g¹o ViÖt Nam. Gen kiÓm so¸t mïi 
th¬m cña lóa ®−îc nhiÒu t¸c gi¶ trªn thÕ giíi 
vμ trong n−íc nghiªn cøu trong thêi gian rÊt 
dμi vμ nªu ra nh÷ng kÕt luËn kh¸c nhau. 
Mét sè t¸c gi¶ cho biÕt tÝnh th¬m ®−îc kiÓm 
so¸t bëi bèn gen (Dhulappanavar, 1976), ba 
gen (Nagaraju, vμ cs., 1975), hai gen 
(NguyÔn Minh C«ng vμ cs., 2007), hoÆc mét 
gen lÆn (Sood vμ Siddiq, 1978; NguyÔn ThÞ 
Lang vμ Bïi ChÝ Böu, 2008). 

Sù  biÓu hiÖn mïi th¬m cña gièng lóa 
th¬m ®·`®−îc nghiªn cøu kü trong thêi gian 
dμi tõ n¨m 1938 ®Õn nay b»ng c¸c kü thuËt 
kh¸c nhau ®Ó ph¸t hiÖn, ®¸nh gi¸. C¸c 
kü thuËt nμy bao gåm: C¾t l¸ ë giai ®o¹n m¹ 
cho vμo chai thuû tinh ®un nãng 40 - 500C 

trong 5 phót råi ngöi vμ cho ®iÓm (Nagaraju, 
vμ cs., 1975) hoÆc cho l¸ vμo dung dÞch KOH 
1,7% trong 10 - 15 phót råi ngöi vμ cho ®iÓm 
(Sood vμ Siddiq, 1978) hay cho 20 - 30 h¹t 
g¹o míi ®· x¸t tr¾ng vμo èng nghiÖm chøa 
20 ml n−íc cÊt, ®un s«i 10 phót, ®Ó nguéi, råi 
ngöi vμ cho ®iÓm (Jenning vμ cs., 1979). 

§Ó cã thÓ ®Þnh l−îng ®−îc møc ®é th¬m, 
mét sè t¸c gi¶ ®Ò xuÊt ph©n nhãm ®¸nh 
gi¸ mïi th¬m, gåm: th¬m ®Ëm: 7 ®iÓm, th¬m: 5 
®iÓm, th¬m nhÑ: 3 ®iÓm, kh«ng th¬m: 1 ®iÓm 
(Jennings vμ cs., 1979; NguyÔn ThÞ Lang vμ 
Bïi ChÝ Böu, 2004). L¸ lóa vμ g¹o løc ®−îc sö 
dông ®Ó ®¸nh gi¸ mïi th¬m, theo NguyÔn ThÞ 
Lang vμ cs. (2005) th× kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ trªn 
l¸ vμ h¹t kh«ng chªnh lÖch nhau nhiÒu. 

Kü thuËt sinh häc ph©n tö ®−îc coi 
lμ mét ph−¬ng ph¸p h÷u hiÖu ®Ó kiÓm tra 
sù cã mÆt cña gen kiÓm so¸t mïi th¬m trong 
c¸c gièng lóa. Ahn vμ cs. (1992) ®· x¸c ®Þnh 
chØ thÞ RG28 n»m trªn nhiÔm s¾c thÓ (NST) 
sè 8 liªn kÕt víi gen kiÓm so¸t mïi th¬m ë 
kho¶ng c¸ch 4,5cM. Tuy nhiªn, ph−¬ng ph¸p 
nμy kh¸ phøc t¹p vμ tèn kÐm nªn mét sè t¸c 
gi¶ kh¸c ®· nghiªn cøu t×m c¸ch ®¬n gi¶n hãa 
ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gen th¬m. T¹i Héi nghÞ 
Quèc gia chän t¹o gièng lóa n¨m 2004, 
NguyÔn ThÞ Lang vμ Bïi ChÝ Böu (2004, 
2008) c«ng bè cã thÓ sö dông måi RG28F-R vμ 
RM223 ®Ó ph¸t hiÖn sím c¸c c¸ thÓ trong 
quÇn thÓ ph©n ly F2 mang gen th¬m fgr. Khi 
nghiªn cøu vÒ sù mÊt ®o¹n 8bp vμ 3 ®iÓm ®¬n 
h×nh trong exon thø 7 cña gen th¬m fgr m· 
hãa betain aldehyde dehydrogenase 2 
(BADH2) n»m trªn NST sè 8 lμm enzyme nμy 
kh«ng ho¹t ®éng (Bradbury vμ cs., 2005). 
Chen vμ cs. (2008) cho biÕt, ho¹t ®éng cña 
BADH2 t¹o nªn nh÷ng tiÒn vËt chÊt cÇn thiÕt 
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®Ó tæng hîp 2-AP. Còng nghiªn cøu vÒ gen 
BADH2, Kovach vμ cs. (2009) ®· c«ng bè kÕt 
qu¶ nghiªn cøu trªn  242 gièng lóa cæ truyÒn 
thu thËp tõ 38 n−íc trªn thÕ giíi vμ ph¸t hiÖn 
cã 10 alen kh¸c nhau cña gen BADH2. 
Nghiªn cøu vÒ gen kiÓm so¸t mïi th¬m cña 
lóa b¶n ®Þa ViÖt Nam hy väng sÏ gióp Ých cho 
c«ng t¸c nghiªn cøu c¶i tiÕn chÊt l−îng g¹o 
cña c¸c gièng lóa. 

2. VËT LIÖU Vμ  PH¦¥NG PH¸P 
       NGHI£N CøU 

2.1. VËt liÖu 

- 17 gièng lóa T¸m do Trung t©m Tμi 
nguyªn Thùc vËt cung cÊp, 

- 2 gièng: Nμng th¬m Chî ®μo (xuÊt 
xø Nam bé), T¸m th¬m H¶i hËu (xuÊt xø 
B¾c bé) 

- 3 gièng lóa th¬m nhËp néi: Jasmine 85, 
Khao Dawk Mali 105, Hoa S÷a, 

- 2 gièng lóa cao s¶n kh«ng th¬m CK96, 
VN§ 95-20, 

- 15 gièng lóa th¬m c¶i tiÕn 

2.2. Ph−¬ng ph¸p 

2.2.1 Bè trÝ thÝ nghiÖm 

C¸c gièng gieo cÊy ë huyÖn KÕ S¸ch, tØnh 
Sãc Tr¨ng, vô ®«ng xu©n n¨m 2008 -2009, bè 
trÝ trång tuÇn tù c¸c gièng kh«ng lÆp l¹i. 

2.2.2. Ph−¬ng ph¸p thö mïi th¬m b»ng 
          c¶m quan 

- Theo ph−¬ng ph¸p cña Sood vμ Siddiq, 
(1978): Sau khi gieo 45 ngμy, thu 2 gam l¸ 
lóa c¾t nhá cho vμo èng nghiÖm, rãt 5 ml 
KOH 1,7% vμo èng, ®Ëy kÝn n¾p, ®Ó 15 phót 
ë nhiÖt ®é phßng. Më n¾p èng ë n¬i tho¸ng 
giã ®Ó ngöi vμ cho ®iÓm (tæ chøc ®éi 5 ng−êi 
chuyªn ngöi mïi th¬m). 

- Thang ®iÓm ®¸nh gi¸ theo NguyÔn 
ThÞ Lang vμ Bïi ChÝ Böu (2004) ph©n h¹ng 
mïi th¬m theo bèn møc: th¬m ®Ëm ®iÓm 7, 
th¬m ®iÓm 5, th¬m nhÑ ®iÓm 3, kh«ng th¬m 
®iÓm 1.  

2.2.3. Ph©n tÝch PCR 

Ph©n tÝch thùc hiÖn t¹i Phßng ThÝ nghiÖm 
c«ng nghÖ gen thùc vËt (ViÖn Nghiªn cøu 
vμ Ph¸t triÓn c«ng nghÖ sinh häc, Tr−êng §¹i 
häc CÇn Th¬). 

DNA trong l¸ lóa ë thêi kú m¹ 45 ngμy 
tuæi ®−îc lÊy mÉu ®Ó ly trÝch theo ph−¬ng 
ph¸p Roges vμ Bendich (1988): Thu mÉu l¸ 
lóa röa s¹ch, khö trïng b»ng cån 700, råi 
thùc hiÖn c¸c b−íc t¸ch chiÕt, nh©n... S¶n 
phÈm DNA sau khi khuÕch ®¹i ®−îc ph©n 
tÝch b»ng ®iÖn di trªn gel agarose 2% trong  
®Öm TBE. PCR marker (Novagen) ®· ®−îc 
sö dông ®Ó −íc l−îng kÝch th−íc ®o¹n s¶n 
phÈm PCR. 

2.2.4. Ph©n tÝch di truyÒn 

- §¸nh gi¸ mïi th¬m trªn l¸ (45 ngμy 
sau gieo) tÊt c¶ c¸c c©y F1 cña c¸c tæ hîp lai 
thuËn nghÞch gi÷a 5 gièng th¬m vμ gièng 
kh«ng th¬m CK96. §Ó t×m hiÓu ®Æc ®iÓm di 
truyÒn cña gen kiÓm so¸t tÝnh th¬m ë c¸c 
gièng lóa trªn ®©y, chóng t«i tiÕn hμnh lai 
thuËn nghÞch gi÷a 5 gièng lóa th¬m víi 
gièng CK96. H¹t F1 cña c¸c tæ hîp ®−îc gieo 
riªng thμnh tõng «. Sau khi gieo 45 
ngμy, thu mÉu l¸ cña tõng c©y ®Ó ®¸nh gi¸ 
sù biÓu hiÖn mïi th¬m trªn l¸. KÕt qu¶ ®¸nh 
gi¸ 3 lÇn lÆp l¹i ®Òu kh«ng ph¸t hiÖn ®−îc c¸ 
thÓ th¬m ë tÊt c¶ c¸c tæ hîp lai. KÕt qu¶ trªn 
cho phÐp kÕt luËn r»ng gen kiÓm so¸t mïi 
th¬m lμ lÆn nªn kh«ng biÓu hiÖn ë thÕ hÖ F1. 

H¹t trªn c©y F1 ®−îc thu riªng ®Ó gieo 
sang vô sau, mçi tæ hîp gieo 1.000 c¸ thÓ. 
Sau khi gieo 45 ngμy, thu mÉu l¸ tÊt c¶ c¸c 
c©y F2 cña c¸c tæ hîp lai thuËn nghÞch ®Ó 
®¸nh gi¸ c¶m quan, cho ®iÓm mïi th¬m. 
§¸nh gi¸ mïi th¬m trªn l¸ tÊt c¶ c¸c c©y F2 
cña c¸c tæ hîp lai trªn, thèng kª sù sai kh¸c 
gi÷a tÇn suÊt thùc nghiÖm vμ tÇn suÊt lý 
thuyÕt vÒ mïi th¬m ®−îc kiÓm ®Þnh theo 
phÐp thö Khi b×nh ph−¬ng (χ2). 

- Ph©n tÝch DNA th«ng qua måi ph©n tö 
víi tr×nh tù d−íi ®©y vμ x¸c ®Þnh sù hiÖn 
diÖn gen th¬m BAD2. 
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C¸c ®o¹n måi ®−îc sö dông trong ph©n tÝch lóa th¬m (Bradbury vμ cs., 2005)  

Tên mồi Trình tự mồi 

Mồi ngoài 1 (ESP) 
Mồi trong cho lúa thơm (IFAP) 
Mồi trong cho lúa không thơm (INSP) 
Mồi ngoài 2 (EAP) 

5’ TTGTTTGGAGCTTGCTGATG 3’ 
5’CATAGGAGCAGCTGAAATATATACC 3’ 
5’ CTGGTAAAAAGATTATGGCTTCA 3’ 
5’ AGTGCTTTACAAAGTCCCGC 3’ 

  
3. KÕT QU¶  Vμ TH¶O LUËN 
3.1. §¸nh gi¸ mïi th¬m trªn l¸  cña c¸c 
       gièng sö dông lμm bè  mÑ 

C¸c nghiªn cøu tr−íc x¸c nhËn r»ng 
mïi th¬m ë lóa do hçn hîp mét sè chÊt 
dÔ bay h¬i t¹o nªn, trong ®ã chÊt 2-acetyl-1-
pyrroline ®ãng vai trß chÝnh. ChÊt nμy cã ë 
l¸, chåi, vá trÊu, vá c¸m vμ g¹o tr¾ng mμ 
kh«ng cã trong rÔ (Yoshihashi vμ cs., 
2002). Nghiªn cøu nμy lÊy mÉu l¸ cña 6 
gièng lóa sö dông lμm bè mÑ: ST5, H−¬ng 
cèm, Jasmine 85, T¸m th¬m H¶i HËu (TT1), 
Hoa s÷a vμ CK96 ®Ó kiÓm tra ®é th¬m. KÕt 
qu¶ tr×nh bμy ë b¶ng 1 cho thÊy: C¸c gièng 
lóa cã mïi th¬m kh¸c nhau: ST5 th¬m mïi 
l¸ døa, H−¬ng cèm th¬m mïi b¾p 
næ, Jasmine 85 mïi th¬m døa, TT1 th¬m 
mïi b¾p næ, Hoa s÷a th¬m nhÑ mïi b¾p nÊu. 
§iÓm ®¸nh gi¸ mïi th¬m trung b×nh cña bèn 
gièng: H−¬ng cèm, Jasmine 85, TT1, ST5  
xÊp xØ nhau tõ 4,20 - 4,82 ®iÓm, ®−îc xÕp 
cïng nhãm th¬m, trong ®ã gièng lóa H−¬ng 
cèm cã ®iÓm th¬m cao nhÊt (4,82 ®iÓm), tiÕp 

theo lμ Jasmine 85 (4,66 ®iÓm), TT1 (4,41 
®iÓm), ST5 (4,2 ®iÓm), gièng Hoa s÷a cã ®iÓm 
th¬m trung b×nh thÊp nhÊt lμ 2,7 ®iÓm, 
thuéc nhãm th¬m nhÑ, CK96 kh«ng th¬m. 

3.2. Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm di truyÒn tÝnh 
       th¬m cña con lai F1 vμ  F2 

 KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ trong b¶ng 2 cho 
nhËn xÐt: Sè c©y th¬m ®Ëm xuÊt hiÖn rÊt Ýt 
(2 - 8 c©y) trong c¸c tæ hîp lai, cã 3 tæ hîp 
kh«ng t×m ®−îc c©y nμo. Céng tÊt c¶ c©y 
th¬m ®Ëm, th¬m vμ th¬m nhÑ thÊy r»ng, sè 
c©y cã mïi th¬m trªn l¸ dao ®éng tõ 143 - 
150 c©y, sè c©y kh«ng th¬m tõ 436 - 442 c©y, 
tû lÖ c©y th¬m so víi c©y kh«ng th¬m diÔn 
biÕn tõ 1: 2,91 - 1:3,09 ®Òu xÊp xØ víi tû lÖ 
ph©n ly lý thuyÕt trong lai ®¬n theo ®Þnh 
luËt di truyÒn cña Mendel lμ 1:3. KÕt qu¶ 
kiÓm ®Þnh theo phÐp thö Khi b×nh ph−¬ng 
(χ2) ®èi víi sù ph©n ly tÝnh tr¹ng thùc 
nghiÖm vμ lý thuyÕt lμ ®¸ng tin cËy víi møc 
x¸c suÊt = 70 - 90%. Tû lÖ nμy chøng tá cã 
mét gen lÆn kiÓm so¸t mïi th¬m cña c¸c 
gièng lóa th¬m nghiªn cøu. 

B¶ng 1. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ mïi th¬m trªn l¸  cña c¸c gièng lóa bè mÑ  

Điểm đánh giá trung bình của 5 người 3 lần 
Tên giống Mô tả mùi thơm 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Trung bình 

ST5 Mùi lá dứa 4,25 ± 0,09 4,13 ± 0,15 4,23 ± 0,06 4,20 ± 0,03 

Hương cốm Mùi bắp nổ 4,75 ± 0,08 4,85 ± 0,06 4,85 ± 0,22 4,82 ± 0,07 

Jasmine Mùi lá dứa 4,69 ± 0,03 4,68 ± 0,15 4,61 ± 0,18 4,66 ± 0,05 

Tám thơm Hải Hậu TT1 Mùi bắp nổ 4,45 ± 0,08 4,34 ± 0,08 4,44 ± 0,17 4,41 ± 0,04 

Hoa sữa Mùi bắp nấu 2,71 ± 0,20 2,73 ± 0,25 2,67 ± 0,14 2,70 ± 0,06 

CK96 Không mùi 1 1 1 1 
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B¶ng 2. TÇn suÊt ph©n ly ë thÕ  hÖ F2 cña c¸c tæ hîp lai thuËn nghÞch  

Số cá  thể thơm trên lá 
trong quần thể F2 Tổ hợp lai 

Đậm Thơm Nhẹ Tổng 

Cá thể 
không 
thơm 

Tỷ lệ cây 
thơm/không 

thơm 

Tỷ lệ  
lý thuyết χ2 P thực 

nghiệm 

ST5/CK96 8 32 104 144 441 1 : 3,06 1: 3 0,05 0,90-0,80 

HC/CK96 8 27 115 150 437 1 : 2,91 1: 3 0,10 0,80-0,70 

Jas/CK96 3 36 110 149 436 1 : 2,93 1: 3 0,07 0,80-0,70 

TT1/CK96 6 38 99 143 442 1 : 3,09 1: 3 0,10 0,80-0,70 

HS/CK96 - 7 136 143 442 1 : 3,09 1: 3 0,10 0,80-0,70 

CK96/ST5 2 21 126 149 436 1 : 2,93 1: 3 0,07 0,80-0,70 

CK96/HC - 50 93 143 442 1 : 3,09 1: 3 0,10 0,80-0,70 

CK96/Jas 4 32 112 148 437 1 : 2,95 1: 3 0,03 0,90-0,80 

CK96/TT1 2 35 111 148 437 1 : 3,95 1: 3 0,03 0,90-0,80 

CK96/HS - - 144 144 441 1 : 3,06 1: 3 0,05 0,90-0,80 

          

3.3. §¸nh gi¸ tÝnh tr¹ng mïi th¬m th«ng 
       qua måi ph©n tö 

Bradbury vμ cs. (2005) ®· ph¸t hiÖn trªn 
nhiÔm s¾c thÓ sè 8 gen BADH2 mÊt chøc 
n¨ng do qu¸ tr×nh chän läc tù nhiªn vμ ®ét 
biÕn thμnh gen kiÓm so¸t mïi th¬m. T¸c gi¶ 
®· sö dông kü thuËt ASA (Allele specific 
amplification) víi ph¶n øng PCR ®Ó ph©n 
biÖt gen th¬m ®ång hîp tö vμ dÞ hîp tö. Sö 
dông hai måi ngoμi (EAP, ESP) khuÕch ®¹i 
mét ®o¹n 577 bp ë lóa th¬m, 585 bp ë lóa 
kh«ng th¬m vμ hai måi trong (IFAP, INSP) 
khuÕch ®¹i t¹o ra mét ®o¹n 257 bp cho lóa 
th¬m, 355 bp cho lóa kh«ng th¬m ®Ó lμm chØ 
thÞ ph©n tö. Ph−¬ng ph¸p nμy cho phÐp x¸c 
®Þnh nhanh chãng, chÝnh x¸c vμ cã thÓ ¸p 
dông trong viÖc ®¸nh gi¸ sím ®Ó chän t¹o 
gièng lóa th¬m (§ç ThÞ Thu H−¬ng vμ cs., 
2008). V× vËy, nghiªn cøu nμy ®· sö dông 
bèn ®o¹n måi nμy ®Ó ®¸nh gi¸ gen kiÓm so¸t 
mïi th¬m cña c¸c gièng lóa. Trong 17 gièng 
lóa T¸m ®−îc ®¸nh gi¸ cã 15 gièng th¬m vμ 
2 gièng kh«ng th¬m (B¶ng 3). KÕt qu¶ nμy 

phï hîp víi c«ng bè cña TrÇn Danh Söu 
(2008) x¸c ®Þnh tÝnh th¬m b»ng ph−¬ng ph¸p 
c¶m quan. S¶n phÈm PCR qua ph©n tÝch 
®iÖn di trªn agarose gel cho nhËn xÐt, c¸c 
gièng lóa T¸m cã mïi th¬m thuéc loμi 
phô japonica ®Òu cã 2 b¨ng do måi trong 
IFAP víi kÝch th−íc ph©n tö 257 bp vμ måi 
ngoμi EAP cho s¶n phÈm víi kÝch th−íc 
ph©n tö 577 bp. Riªng hai gièng lóa kh«ng 
th¬m thuéc loμi phô indica lμ T¸m trßn H¶i 
D−¬ng (S§K 219) vμ T¸m Êp bÑ Ninh B×nh 
(S§K 274) thÓ hiÖn qua hai b¨ng víi kÝch 
th−íc ph©n tö lμ 585 bp do måi ESP vμ 355 
bp do måi INSP khÕch ®¹i. Nh− vËy, kÕt qu¶ 
ph©n tÝch PCR ®· x¸c ®Þnh 15 gièng lóa T¸m 
cã mïi th¬m thuéc loμi phô japonica mang 
mét gen lÆn BADH2 kiÓm so¸t mïi th¬m. 
Hai gièng Nμng th¬m Chî §μo vμ TT1 còng 
cã biÓu hiÖn t−¬ng tù trªn c¸c b¨ng ®iÖn di 
nh− c¸c gièng lóa T¸m kÓ trªn.  

Nh− vËy cã thÓ kÕt luËn r»ng, c¸c gièng 
lóa nghiªn cøu mang cïng gen lÆn qui ®Þnh 
tÝnh th¬m. 
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B¶ng 3. KÕt qu¶ kiÓm tra gen BAD2 b»ng chØ thÞ ph©n tö 
ë c¸c gièng lóa th¬m ®Þa ph−¬ng 

SĐK Tên giống 
Hiện diện 
gen thơm 

SĐK Tên giống 
Hiện diện 
gen thơm 

219 Tám tròn Hải Dương - 5117 Tám Xuân Đài + 

233 Tám tức Tây Bắc + 5119 Tám Xuân Hồng + 

268 Tám đen Hà Đông + 5120 Tám Nghĩa Hồng + 

274 Tám ấp bẹ Ninh Bình - 5121 Tám Con + 

314 Tám xoan Bắc Ninh + 5122 Tám Nghĩa Lạc + 

316 Tám nghệ hạt đỏ + 5124 Tám Hải Giang + 

5126 Tám ấp bẹ + 6212 Tám cổ rụt + 

6216 Tám thơm + 6240 Tám cao cây + 

6250 Tám tiêu +  Nàng thơm Chợ Đào + 

    Tám thơm Hải Hậu TT1 + 

* Ghi chú: (+) Thơm đồng hợp tử      (-) Không thơm 
                           SĐK: Số đăng ký của Trung tâm Tài nguyên thực vật  

B¶ng 4. KÕt qu¶ kiÓm tra gen BAD2 b»ng chØ thÞ ph©n tö 
ë c¸c gièng lóa th¬m c¶i tiÕn vμ nhËp néi 

Stt Tên giống Hiện diện gen thơm Stt Tên giống Hiện diện gen thơm 

1 ST5 + 11 ST18 + 

2 ST6 + 12 ST19 + 

3 ST8 + 13 ST20 + 

4 ST10 + 14 ST3 Đỏ + 

5 ST12 + 15 Jasmine 85 + 

6 ST13 + 16 KDM 105 + 

7 ST14 + 17 Hoa Sữa + 

8 ST15 + 18 Hương Cốm + 

9 ST16 + 19 VNĐ 95-20 (đ/c) - 

10 ST17 +    

* Ghi chú: đ/c: đối chứng 

Mét sè gièng lóa th¬m c¶i tiÕn nh− H−¬ng 
cèm, c¸c gièng lóa th¬m Sãc Tr¨ng ®· ®−îc 
chän läc tõ c¸c tæ hîp lai ®¬n, lai nhiÒu bè 
mÑ hoÆc tõ quÇn thÓ ®ét biÕn tù nhiªn, nh©n 
t¹o... Tuy nhiªn, c¸c gièng bè mÑ khi lai ch−a 
®−îc ®¸nh gi¸ gen th¬m b»ng chØ thÞ ph©n 
tö. §Ó cã c¬ së cho chän t¹o gièng trong 
t−¬ng lai, nghiªn cøu nμy ®· ®¸nh gi¸ 
tÝnh th¬m b»ng 4 chØ thÞ ph©n tö nªu trªn. 
KÕt qu¶ ph©n tÝch s¶n phÈm PCR trªn 
agarose gel cña c¸c gièng lóa th¬m Sãc 
Tr¨ng vμ gièng H−¬ng Cèm (B¶ng 4, H×nh 1) 

cho nhËn xÐt, c¸c gièng ®Òu xuÊt hiÖn 2 
b¨ng: mét b¨ng do måi trong IFAP khÕch ®¹i 
víi kÝch th−íc ph©n tö 257 bp vμ mét b¨ng 
do måi ngoμi EAP khÕch ®¹i víi kÝch th−íc 
ph©n tö 577 bp, chøng tá c¸c gièng cã cïng 
mét gen kiÓm so¸t mïi th¬m. Khi ®¸nh gi¸ 
b»ng c¶m quan, c¸c gièng nμy cã mïi th¬m kh¸c 
nhau nªn cã kh¶ n¨ng cßn mét vμi gen bæ sung 
nμo ®ã tham gia kiÓm so¸t ®é th¬m. Sù kh¸c 
biÖt nμy hiÖn ®ang ®−îc mét sè nhμ khoa häc 

nghiªn cøu nh»m lý gi¶i.  
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H×nh 1. KÕt qu¶ ph©n tÝch s¶n phÈm PCR trªn agarose  

 1: Thang chuẩn (100 bp ladder)                                17: nước 
          2: VNĐ 95-20 3: ST5       4: ST6       5:  ST10        6: ST12 
 7: ST13   8: ST14   9: ST15  10: ST16  11: ST17 
 12: ST18  13: ST19  14: ST20  15: ST3ĐỎ 16: JASMINE 85 

4. KÕT LUËN 

§¸nh gi¸ b»ng c¶m quan mïi th¬m trªn 
l¸ cã thÓ xÕp c¸c gièng lóa H−¬ng cèm, ST5, 
TT1, Jasmine 85 trong cïng mét nhãm 
th¬m, nh−ng h−¬ng vÞ cña tõng gièng cã biÓu 
hiÖn kh¸c nhau chót Ýt, gièng H−¬ng cèm cã 
®é th¬m ®Ëm nhÊt vμ gi¶m dÇn theo tuÇn tù 
lμ Jasmine 85, TT1, ST5; Gièng Hoa s÷a 
thuéc nhãm th¬m nhÑ, CK96 kh«ng th¬m. 

KÕt qu¶ nghiªn cøu ®Æc ®iÓm di truyÒn 
th«ng qua ®¸nh gi¸ con lai F1 vμ F2 cña c¸c 
tæ hîp lai thuËn nghÞch gi÷a 5 gièng th¬m 
víi gièng CK96 kh«ng th¬m x¸c nhËn r»ng 
mïi th¬m cña c¸c gièng lóa nμy ®Òu do gen 
lÆn kiÓm so¸t. 

Dïng kü thuËt ph©n tö ®Ó ph¸t hiÖn gen 
th¬m cña 13 gièng lóa th¬m c¶i tiÕn, 2 gièng 
lóa th¬m cã xuÊt xø ®Þa lý t¹i Chî §μo (Nam 
bé), H¶i HËu (B¾c bé) vμ 3 gièng lóa th¬m 
nhËp néi Hoa s÷a, Jasmine 85, KDM 105 cho 
thÊy, tÊt c¶ chóng ®Òu mang gen kiÓm so¸t 

tÝnh th¬m BAD2, ®ång thêi ®· ph¸t hiÖn ®−îc 
gen kiÓm so¸t tÝnh th¬m BADH2 cã trong 15 
gièng lóa T¸m thuéc loμi phô Japonica trong 
sè 17 gièng lóa T¸m ®Þa ph−¬ng. 

Lêi c¶m  ¬n 

T¸c gi¶ xin bμy tá lßng c¶m ¬n s©u s¾c 
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N«ng nghiÖp Hμ Néi, Trung t©m Tμi nguyªn 
Thùc vËt ®· cung cÊp gièng lóa ®Ó thùc hiÖn 
nghiªn cøu nμy; c¶m ¬n UBND tØnh Sãc 
Tr¨ng, Së N«ng nghiÖp vμ PTNT tØnh Sãc 
Tr¨ng ®· cÊp kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn   
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